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Úvodník
Ahoj spolužáci, dobrý den učitelé ☺
Pokud jste se nemohli zbavit dojmu, že kolem vás něco prosvištělo, tak to,
vážení a milí, byly prázdniny a my se opět setkali v novém školním roce.Na
tento měsíc jsme si pro vás připravili např.: rozhovory s novými učitelkami a
novými členy Tornáda, něco k vojenské tematice a také se dočtete o
zajímavostech z oblasti astronomie a dalších událostech.
Počátkem školního roku se zase mění složení redakční rady Tornáda a
jeho redaktoři budou pracovat ve složení: Mgr. M. Zíková, Mgr. R. Geševa,
V. Vedral, J. Krameš, A. Vedralová, D. Hlavsová, M. Soural.Toto jsou
členové redakční rady, a kdo se chce dozvědět více, tak na panelu mezi
prvním a druhým patrem se dozvíte, kdo jsou ostatní redaktoři.
Tímto bych chtěl poděkovat bývalým redaktorům za jejich záslužnou práci
při tvorbě Tornáda v minulém roce.
Jako každoročně jsme přívítali mezi sebe nové prvňáčky, učitele a rádi
bychom jim popřáli hodně úspěchů ve studiu a aby se jim na naší škole
líbilo. VojVed ☺
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Rozhovor s novými učitelkami
Otázky pro paní
Petru Hrubcovou:

učitelku

Jaký dojem na vás udělala tato škola?
Tato škola na mě udělala velmi dobrý
dojem. Dostali se ke mne dobré zprávy
o této škole. Líbí se mi tu. Jsou tu
výborní kolegové.
Jakou třídu učíte?
Tento rok učím 3.B - je to skvělá třída ve
všech směrech.
Jaké jsou děti ve vaší třídě?
Mám tam spostu šikovných dětí.
Učila jste také na jiné škole?
Ano, Učila jsem na gymnáziu.
Jaké předměty učíte a jaké nejraději?
Nejraději učím tělesnou výchovu, matematiku vlastivědu a anglický jazyk.
Jaký předmět jste měla nejraději na základní škole?
Pro mě to byla určitě tělesná výchova.
Děkuji za rozhovor. Nashledanou.

Otázky pro paní učitelku Moniku Postlerovou:
Proč zrovna Gutova?
Protože se mi strašně moc líbyl pohovor s panem ředitelem a zástupkyní.
Jakým dojmem na vás působí škola?

Je to tu super, učitelský kolektiv
dobrý, všichni jsou tu milí.
Jaké jsou děti?
Já to shrnu, děti jsou živý, dobrý a
v pohodě.
Učila jste někdy?
Ne neučila jsem, měla jsem místa
na školách v přírodě, nebo na
táborech.
Jaké učíte předměty?
Učím

všechny

předměty

na

1.stupni.
Jaké učíte nejraději?
Český jazyk, výtvarnou výchovu a
tělesnou výchovu.
Jaký předmět jste měla nejraději na základní škole?
Nejraději jsem měla tělesnou výchovu.
Děkuji za rozhovor a Nashledanou.

Otázky pro vychovatelku školní družiny paní Barboru
Hrochovou:
Proč jse si vybrala zrovna Gutovu?
Protože je jedna z nejlepších škol.
Jak se vám tu zatím líbí?

Někdy tu je blázinec, ale dobrý.
Jaké jsou děti?
Děti jsou
miláčkové.
Působyla

hodní
jste

a

už

jsou

na

to

nějaké

škole?
Ano, na základní škole vJihlavě.
Na co studujete?
Ano
ještě
vychovatelku

studuju

na

Jaké jste měla ráda předměty na
základní škole?
Dějepis a výtvarnou výchovu.
Děkuji
za
Nashledanou.

rozhovor

a

VojVed

1.kolo sběru papíru za školní rok
2014 - 2015
I tento školní rok probíhá na naší škole sběr papíru. První kolo máme již
úspěšně za sebou. Viz tabulka:

1.A
1.B
1.C
2.A

pondělí
22.9.
29
22
53
61,5

úterý 23.9.

středa 24.9.

čtvrtek 25.9.
62
58
33

198
121,75
137

269,5

51
26,25
22
52

278

661

2.B

82

45,5

47

29

203,5

2.C

11

317,5

434

1413

3.A

0

650,5
209

87,5

9

305,5

3.B
3.C
4.A

51,5
13
40

29
112,5
120

31
52

102

58
64
86

169,5
241,5
348

4.B

137

60,75

5

276,75

4.C

74
97

105,5

65

215,5

483

5.A
5.B

0
7

40,5
66

29

0
0

69,5
268

5.C
6.A

0
36

144,5
53

160

52
49

282
298

6.B

18

196

102

102

418

7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B

8
5
0
0
0
10
0

106
23
0
16
0
38,5
0

38
6
7
16
21,5
7
3

16
22
64
20
9
6,5
10

168
56
71
52
30,5
62
13
0

618

2462,5

1584

1682

6346,5

56
15,5
29

195
85,5

za 4 dny

V prvním kole u sběru u
kontejneru pomáhal Ladislav
Kožuško
7.C,
Tomáš
Matějašek 7.A, Kryštof Zeman
7.A, Dominik Těšík 7.A a
Daniel Šafář, Dominik Voctář
z 9.B
Finanční
částka
získaná
sběrem papíru je využita ve
prospěch
těchto
akcí:
Sponzorování
indického
chlapce Johna (školné a
pomůcky)
Sponzorování ZOO Praha levhart
obláčkový
a
vakoveverka létavá
Nákup drobných cen do
školních soutěží (akce GR a
podobně), žákům úspěšným v
olympiádách
a
dalších
soutěžích mimo areál školy.
Jménem paní učitelky Petráňkové všem výše uvedeným a rodičům dětí,
kteří přispěli nošením papíru, děkujeme za pomoc.Vítězným třídám
gratulujeme a těšíme se zase příště.
Mgr. Martina Petráňková a VojVed

Prázdniny
Skončily
prázdniny,
začala
škola.
Každý
měl
z prázdnin
zajímavé
vzpomínky, my
jsme napsali ty
nejvtipnější:

Zdevastova
ná chata
Rozhodli jsme
se, že si na
prázdniny
pronajmeme
chatu a pozveme tam moji kamarádku. Když jsme přijeli na místo, byl tam
majitel, provedl nás po celém pozemku a řekl, co můžeme a nemůžeme
dělat. Byl tam i zákaz psů, jenže my už jsme jednoho měli s sebou. Tatínek
to moc neřešil a řekl, že psa budeme venčit mimo zahradu, a když přijedou
na kontrolu, že ho schováme do kumbálu. Po pár dnech přijela i moje teta,
bratranec a strejda. Strejda s bratrancem hráli badminton, strejda couvl,
zakopl o lampičku a ta se rozbila. Celý vršek se ulomil. Tatínek to vyřešil.
Slepil to jahodovou žvýkačkou. Den na to lezl strejda do bazénu a (nevím,
jak se mu to povedlo) ulomil skimmer. Tatínek to opět vyřešil – nasadil ho
až při odjezdu, aby si toho nikdo nevšiml. Televize byla naladěná na
německé programy, ale tatínek opět zazářil – celou televizi přeladil, jenže
poté byl problém s kabelem. Koupil se tedy nový a starý se vyhodil. Poté
opět bazén. Když jsme přijeli, byl bazén plný, po našem odjezdu byl
poloprázdný. Byl poslední den našeho pobytu a majitelé nám pomáhali se
vystěhovat. Jenže uviděli psa a dali nám “pokutu“ 300 Kč. Můj bratr se tedy
naštval a kabel od televize si odvezl s sebou.

Půlnoční koupačka
O prázdninách jsem byla u tety. Má tam i bazén. Byl večer, a tak jsme šli
spát. Ale můj strejda si kolem půlnoci řekl, že se půjde vykoupat. Asi za 10
minut nato se vzbudila teta a zjistila, že jsou otevřené dveře. Šla je tedy
zamknout. Poté šla opět spát. Když to strejda zjistil, začal urputně bušit na
dveře. Teta se vzbudila a šla ke dveřím. Strejda ale mezitím přeběhl
k zadnímu vchodu a začal bušit tam. Jenže když tam teta došla, byl strejda
už zase vepředu. Teta si myslela, že si z ní někdo dělá legraci, a strejda si
myslel, že tam nikdo není. To se stalo asi ještě třikrát, ale poté se už strejda
rozzuřil a vyrazil okno. Teta mu pořádně vynadala, že ji prý děsí a teď že
musí koupit nové okno.

Lucka, Terka

První třídy
řídy
V září, jakk všichni jistě víme,
nastoupily děti
ti do prvních ttříd a
my je hned vyzpovídali. I když
jim je okolo 6-ti let, tak se
docela rozpovídali a byli velmi
milí a přátelští.Řekli
ekli nám o tom,
jak se do školy těšili,
šili, či net
netěšili
a jak si tu našli nové kamarády.
Nám
m se nejvíce líbil rozhovor
s 1. C, kde se děti
ěti hodn
hodně
rozpovídaly, a tak vás s ním
seznámíme.
dozvěděli?
TORNÁDO: Jak jste se o této škole dozv
Děti z 1.C: Dozvěděla
ěla
la jsem se o této škole tak, že bydlíme na půl
p školy (asi
mysleli jako blízko).
TORNÁDO: Jak jste se ttěšili do školy?
Děti z 1.C: Hooodně!
ě! Vů
Vůbec...! No trošku jsem se těšil.
TORNÁDO: A jak jste se do školy připravovali?
Děti z 1.C: No my jsme cvi
cvičili písmenka a počítání! ☺
TORNÁDO: A jste se svými u
učitelkami
itelkami spokojení? Nezlobí vás?
Děti z 1.C: Ano, máme je rádi!!!!! ☺
TORNÁDO: Umějíjí vám učitelky
u
vysvětlit látku?
Děti z 1.C: Ano, naše p
paní učitelka nám to umí vysvětlit
tlit doopravdy dob
dobře!
TORNÁDO: Baví vás uč
učení?
Děti z 1.C: Ne, učení
ení nebaví, mě
m nebaví (Mirek), ale mě
ě zase učení baví
moc (Majda).

TORNÁDO: Máte tu hodn
hodně kamarádů?
Děti z 1.C: Máme tady už hodn
hodně kamarádů.
TORNÁDO: Který předm
edmět tě nejvíc baví? A proč?
Děti z 1.C: Nejvíce mě baví tělocvik, protože hodně sportuji (Mirek)
TORNÁDO: A už víte, čím
č byste chtěli být?
Děti z 1.C: Závodník na motorce (Mirek), letuška (Majda), kuchařka,
kucha
nebo
doktorka jako moje mamka (Anetka)
(Anetka
Na otázky odpovídali: Majda Bagate, Anetka Vencová a Mirek Jiřička
Ji
Niki, Evča

Rozhovor s M. Souralem – Tornádo
Co tě přimělo jíd do
Tornáda?
K tornádu jsem se dostal
přes kamaráda Vojtěcha
Vedrala, který mi tuto
pozici nabízel a já se jí
s chutí ujal.
Do školního časopisu jsi
nastoupil
fotograf

jako
a

mě

nový
by

zajímalo, jestli rád fotíš? Jestli ano, je to tvůj koníček?
Ano, fotím velmi rád. Fotografování je můj hlavní koníček a věnuji mu
hodně času, jak při samotném fotografování, tak i při postprodukci.
Jak často se věnuješ focení?
Věnuji se fotografii, jak jen je to možné. Často fotím na našich chalupách,
kde se nachází hodně zajímavých míst. Jinak fotím různé akce, či při
nějakých výpravách.
Co nejradši fotíš?
Nejraději fotím zvířata a rostliny, pokud možno v jejich přirozeném
prostředí. Bohužel je to finančně velice nákladná disciplína. Poslední
zhruba rok se soustředím na černobílou fotografii.
Od kdy se věnuješ focení a co tě k tomu přimělo?
Fotografování se věnuji 3 roky. Můj otec byl profesionální fotograf, takže
mám nějaké základy. Vždy se mi líbily tátovy fotografie, tak jsem si řekl, že
toto umění bych taky rád ovládal.
Jaké máš ještě jiné koníčky?

Mám opravdu hodně zájmů a
bohužel je na ně čím dál méně času.
Kromě fotografie mě baví cokoliv, co
má motor, nebo kola; oprava a
rekonstrukce
strojů;
sbírání
prestižních psacích nástrojů; střelba
a zbraně; dílna; mikrobiologie;
ornitologie. To jsou asi moje
nejdůležitější koníčky, ale je jich
samozřejmě více.
Mohl bys našim čtenářům říct na
jaké webové stránce naleznou tvé
fotografie.
Fotografie publikuji na mém blogu
www.mikroskopy.blog.cz a taky na
Flickru (Martin Soural), případně na
facebookových
stránkách
www.facebok.com/martinsouralphoto
graphy
Jaké máš plány do budoucna?
V budoucnu bych se chtěl zaměřit na větší účast ve více fotosoutěžích, či
případně svoje fotky poskytovat někomu jinému. Zatím můj největší úspěch
bylo 1. místo v soutěži o nejlepší černobílou fotku provozovanou českým
zastoupením firmy Canon, kde jsem se usadil se svým temným snímkem
tlakoměru z rozpadlých varhan. A taky dělám na jedné stránce poradce
začínajícím amatérským fotografům, tuto činnost bych také rád více
podpořil.
VojVed

Noví členové TORNÁDA
Jmenuji se Nikola Rybenská
a mám ráda, když se mi říká
Nikča.
Narodila jsem se v Praze 29. 7. 2002je mi dvanáct let.
Mám ráda dlouhé procházky se
synovcem, nákupy bot a veškerého
oblečení. Miluji knihy, nejraději čtu
fantasy romány o upírech nebo
andělech. Když je dobrý film, tak si
zajdu i do kina. Moje oblíbené barvy
jsou černá, fialová, modrá, bílá a v
neposlední řadě také růžová. Do školy
se vždy těším na přírodopis, český
jazyk a angličtinu. Nemám ráda, když
někdo někoho neprávem kritizuje,
pomlouvá ho/ji, nebo mu/jí ubližuje.

Jmenuji
Ciberejová.

se

Tereza

Je mi 12 let a chodím do 7. B. Žiju se
svým otcem (s octem) a bratrem
Koníčky
Baví mě vaření a bojové sporty. Volný
čas trávím se svým psem Sárou, nebo
na PC.
Oblíbené předměty
Matematika, výtvarná výchova, dílny
Povaha

Myslím si, že mám smysl pro humor. Jsem
občas tvrdohlavá. Ráda se bavím s přáteli.
Terka

Jmenuji se Natálie Kubenková.
Narodila jsem se 18.8.2003. Takže je mi
11 let. Tancuji HIP HOP od svých 4 let.
Maluji od té doby, co jsem vzala tužku do
ruky. Chci psát pro Tornádo, protože si
časopis čtu od první třídy a vždy mě
pobaví.

Ahoj, jmenuji se Klára
Adamová
Je mi 10 let. Mám staršího
bratra. Moje koníčky jsou
tancování, geocaching, jízda na
kole a fotografování. Můj
nejoblíbenější předmět ve škole
je matika a tělocvik. Ráda
chodím s rodinou na výlety.
Baví mě psát referáty. Proto si
myslím, že by mě práce na
Tornádu bavila.

Ahoj, já jsem Kateřina Pečová ☺
Věk:10 let
Datum narození:17.2.2004
Třída:5.B
Koníčky:tancování, jízda na kole, kreslení, výlety
Povaha: Myslím si o sobě, že jsem zábavná a kamarádská.
Chtěla bych pracovat v Tornádu, protože si to chci vyzkoušet.

Ahoj, mé jméno
Michaela Křepinská.

je

Píši pro časopis Tornádo neboli
náš školní časopis. Mezi mé
záliby patří tancování, jízda na
koni a zpívání. Mé nejoblíbenější
zvíře je kůň. Je to milující
stvoření, které žije pro nás. V
Tornádu jsem proto, že jsem
chtěla zjistit, jaké to je pracovat
pro časopis. Na koních jezdím v
podstatě od malička u mé tety, co
má momentálně tři koně. O
prázdninách jsem byla na třech
koňských táborech. Ve škole
mám
nejradši
matematiku,
tělocvik, vlastivědu a hudební
výchovu.

Praha 10
1. Rekonstrukce tramvajové tratě Strašnice-Nádraží
Hostivař
Tato trať se začala stavět v roce 1936 ovšem pouze na konečnou Zahradní
Město. A prodloužení na Nádraží Hostivař bylo dokončeno až v roce1954.
Tichá a zelená – to je nová tramvajová trať ze Strašnic do Hostivaře. Nové
tiché a zatravněné koleje a také společná přestupní zastávka tramvají a
autobusů, to jsou hlavní výhody zrekonstruované tramvajové trati v Praze
10, kterou dnes předává dopravní podnik cestujícím do užívání. Na stavbu
přispěla sama Praha 10- na zastávky, zatravnění a na koleje. Do budoucna
má i Praha 10 slíbené stromy k zastávkám a jejich nové zastřešení, také by
se mělo dodělat zatravnění v úseku Zahradní Město-Hostivař.
2.

Rekonstrukce železniční trati Praha-Vršovice –
Praha-Hostivař

Dlouho očekávaná rekonstrukce železničního úseku Praha-Vršovice –
Praha Hostivař. Již dříve se uvažovalo o zrekonstruování úseku, ale až teď
se začalo stavět. Bohužel při stavbě dojde k zrušení Nádraží Strašnice a
vybudování zastávky Zahradní Město-tato stanice bude skleněná a bude
mít bezbariérový přístup(eskalátory a výtahy). Bude zde i návazný přestup
na tramvaje či autobusy rovnou z nástupiště.
!!!!!Pozor!!!!!!-České dráhy pořádají soutěž- ten kdo naplánuje (udělá
návrh), co by mohlo být v okolí stanice Zahradní Město(nevyužité prostory).
Nejlepší návrh bude odměněn a realizován. Udělejte návrh a pošlete na
faceto,email nebo stánky Českých drah!!!!!
Další zastávkou bude Nádraží Hostivař, tato stanice bude plně
zrekonstruována a také bude mít bezbariérový přístup. Již teď se začalo
s rekonstrukcí mostů, které ponesou stanici. Provoz vlaků zatím nebude
omezen a linka S-PID bude jezdit, dokud nepřijde shození mostů.
3.

Nová Moskevská

Před rokem začala náročná rekonstrukce vršovické ulice Moskevská.
Zahrnuje kompletní obnovu podzemních sítí včetně vodovodů či plynovodů,
tichou tramvajovou trať a zcela nový vzhled chodníků a vozovky. Objeví se
zde nové stromy, lavičky, prostor pro předzahrádky nebo pítka. Dokončená
„obchodní třída Moskevská“ bude sloužit jak místním obyvatelům a
návštěvníkům, tak živnostníkům. „Moskevská se mění v prodloužené
centrum metropole. Téměř dokončená je oblast tzv. Heroldova náměstí při
ulici Krymská, kde v nejbližších dnech očekáváme výsadbu stromů,
instalaci podzemního kontejneru a pítka. Hotovo bude také prostranství
mezi kostelem sv. Mikuláše a vršovickou záložnou. Intenzivní práce nyní
probíhají na zcela nově řešené křižovatce s ulicemi Sportovní a Rostovská,
kde v minulosti rychle projíždějící auta ohrožovala chodce. Rekonstrukce
dále postupuje směrem k náměstí Svatopluka Čecha,“ řekla místostarostka
Prahy 10 pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová, která celou rekonstrukci
koordinuje. Rekonstrukce Moskevské je v celopražském měřítku výjimečná
tím, že zde probíhá důsledná koordinace mezi investicemi různých
organizací. Technická správa komunikací, dopravní podnik nebo správci
vodovodů, kanalizací a pouličního osvětlení provádějí práce podle předem
daného a navzájem provázaného harmonogramu. Výsledkem takto
organizované rekonstrukce bude ulice, do které nebude potřeba podstatně
sáhnout dlouhou řadu let.„Před Prahou 10 stály dvě možné cesty. Bylo
možné připustit, že každý investor provede opravu bez koordinace
s ostatními, nebo šlo vzít celou akci do vlastních rukou. Vedení obce si
vybralo správně, a tak lze bez nadsázky říct, že organizace práce na
Moskevské jsou pozitivním příkladem správného postupu při obnově
veřejného prostoru. „Jen takto lze zajistit, aby se průměrná městská ulice
během poměrně krátké doby proměnila v oblíbenou obchodní třídu,“ uvedl
architekt Petr Kučera z firmy Cigler Marani Architects, která je autorem
návrhu rekonstrukce Moskevské.
Zebras

Mezinárodní den překladatelů
Dne 30. 9. slavíme Mezinárodní den překladatelů. A proč zrovna 30. září?
Bylo tak rozhodnuto na počest svátku svatého Jeronýma (patrona
překladatelů), křesťanského učitele, spisovatele a talentovaného
překladatele, který žil přibližně v letech 347–420. Ovládal latinu, řečtinu i
hebrejštinu a proslavil se zejména jako překladatel bible (Vulgata) do
mluvené latiny.
V našem světě je znalost cizího jazyka téměř nutností. Pokud chceme
pracovat na vyšší manažerské pozici nebo pro mezinárodní firmu, stává se
z ní prakticky nezbytnost. Využít znalosti cizího jazyka lze však také pomocí
velmi starého řemesla, které se používalo již 3000 let před naším
letopočtem v Egyptě, a tím je tlumočnictví.
V zásadě lze říci, že překladatelé překládají texty a vše, co je napsáno.
Tlumočníci jsou pak ti, kteří ústně (např. při jednáních) překládají to, co je
řečeno – většinou ne doslovně, ale tak, aby byl pochopen smysl toho, o
čem je jednáno.
Tlumočení dělíme na několik druhů – simultánní (tedy případ, kdy má
tlumočník na uších sluchátka a rovnou a bez přípravy překládá to, co slyší),
dále tzv. šušotáž (z fr. slova šeptat), používá se především při uzavřených
jednáních (třeba i státníků a prezidentů), kdy tlumočník sedí těsně za, nebo
vedle toho, komu tlumočí, a šeptá mu do ucha to, o čem se jedná.
Posledním druhem tlumočení je tzv. konsekutivní tlumočení, tedy případ,
kdy je vyřčen „kus“ projevu a poté se počká na to, až jej tlumočník
přetlumočí. Tento způsob není tak častý, ale je ze všech druhů tlumočení
asi nejpřesnější - možná i proto, že podklady jsou známy předem a
tlumočník má čas na přípravu.
Tlumočníci a překladatelé jsou v dnešním světě poměrně důležitá povolání,
neboť se celý svět propojuje a s nástupem informačních technologií i
zrychluje. Ochody probíhají mezinárodně i mezikontinentálně a v mnoha
případech se bez překladu neobejdeme. Není potřeba překládat jenom
smlouvy a listiny, ale i nejrůznější manuály, složení výrobků, texty knih
(kolikrát si říkáte, jak je ta knížka pěkně napsaná, a přitom je to z části dílo

dobrého překladatele), dialogy ve filmech a počítačových hrách. Zkrátka,
bez tohoto řemesla se neobejdeme ani v „běžném" životě.
Jakoukoli úřední listinu, která má být použita u státních institucí či
mezinárodních korporací, může překládat pouze soudní překladatel. Je to
zvláštní skupina překladatelů a tlumočníků. Soudní proto, že jsou
jmenováni soudem a vlastní razítko se státním znakem. Pokud je toto
razítko pod překlad připojeno, osvědčuje se jím správnost překladu. Z
takového dokumentu se stává úřední listina. Soudní tlumočníci veškeré
překlady číslují a vedou si tzv. překladatelský deník, který předkládají k
evidenci a kontrole příslušnému jmenovacímu soudu.
Dneska už není výjimkou, že sňatek uzavírají čeští státní příslušníci
s cizincem a naopak. Svatební obřady jsou rovněž místem, kde je třeba
soudních tlumočníků. Smutnější variantou jsou pak soudní spory, rozvody a
vyšetřování na policii. Tam všude by se bez tlumočníků obešli jen stěží.
Překladatelé a tlumočníci se sdružují v organizaci s názvem Jednota
tlumočníků a překladatelů (JTP). JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná,
profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. Byla
založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy
svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je
na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na
povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT (Federation of
Interpreters and Translators).
Nejdůležitější informaci jsem si nechal na konec.
Sebelepší překladatel a tlumočník se neobejde bez skutečné znalosti svého
mateřského (v našem případě tedy českého) jazyka!
Znalost arabštiny nebo třeba svahilských dialektů nemůže plně zazářit,
pokud při překladu do češtiny napíše místo babička - „babyčka“! :-)
Filip

Český generál Petr Pavel
Obsadí druhý nejvyšší post v NATO
Předsedou
Vojenského
výboru
Severoatlantické
aliance
se
stane
generál Petr Pavel.
Nejvyšší
vojenský
orgán NATO jej do
svého
čela
zvolil
během
sobotního
zasedání v litevském
Vilniusu. O prestižní
funkci se ucházeli
rovněž kandidáti z
Itálie a Řecka.
Samotný Pavel večer ve Vilniusu uvedl, že byl do čela Vojenského výboru
NATO zvolen na základě reputace ČR, kterou vybudovali čeští vojáci v
zahraničních misích. "Trochu se do toho vkrádají pochybnosti, zda bude
člověk schopen to všechno zvládnout a obsáhnout. Je toho hodně a je to
dost odlišné od toho, co dělám teď. Na druhou stranu, jsem přítelem
výzev," poznamenal český generál.
Českému generálovi ihned pogratuloval i premiér Bohuslav Sobotka. Podle
něj to je významný diplomatický úspěch České republiky a ocenění
působení české armády v Severoatlantické alianci.
O vysokou alianční funkci měli kromě českého zástupce zájem také jeho
kolegové z Itálie a Řecka Luigi Binelli Mantelli a Mikhail Kostarakos.
Prestižní post od roku 2011 zastává dánský generál Knud Bartels.
Předseda aliančního vojenského výboru je po generálním tajemníkovi
druhým nejvýše postaveným představitelem NATO. Jeho mandát je tříletý a
může být prodloužen. Předseda Vojenského výboru je nejvyšší vojenskou

autoritou NATO a hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka
aliance. Pavel tak bude spolupracovat s Norem Jensem Stoltenbergem,
který se do čela aliance postaví letos v říjnu.
Pavel bude mít k dispozici vlastní štáb, v němž za Česko usedne čtrnáct
lidí. Většinu nákladů na Pavlovo působení v Alianci bude muset pokrýt
český státní rozpočet, ročně by to mělo být až 90 milionů korun.
Funkce v NATO by se měl ujmout 26. června 2015, do té doby bude dál
stát v čele generálního štábu. Pro prezidenta Miloše Zemana i premiéra
Bohuslava Sobotku je připravených několik variant, kdo by jej mohl ve
funkci nahradit.
Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády a po
projednání v příslušném výboru sněmovny. "Jak známo, maršálskou hůl
nosí v tornistře každý voják. Kandidátů je samozřejmě víc," poznamenal
generál Pavel, ale odmítl prozradit, komu by funkci rád předal.

První předseda z východní Evropy
Česká vláda o Pavlově
nominaci rozhodla letos
v
červenci.
Podle
tehdejších slov ministra
obrany
Martina
Stropnického
měl
generál „velice solidní
šanci“ prestižní funkci
získat.
Pavel bude v pořadí 32. předsedou aliančního vojenského výboru. Stane se
navíc prvním představitelem nové členské země z východní části Evropy,
který prestižní funkci získal. Představitel Řecka už v minulosti aliančnímu
vojenskému výboru předsedal, Italové stáli v čele výboru dokonce tři.
VojVed

Apollo 11
V neděli 20.7.2014 uběhlo přesně 45 let od dobytí
Měsíce.
Je to 45 let od prvních kroků
na měsíci.Tímto činem se
Armstrong, Collins a Aldrin,
členové Apolla 11, zapsali do
dějin
lidstva.
Tehdejší
americký
prezident
John
Fitzgerald Kennedy v projevu
před 35 000 lidmi řekl:
(,,Rozhodli jsme se letět v
tomto desetiletí na Měsíc a
dělat ještě jiné věci - ne
proto, že jsou snadné, ale
že jsou obtížné"). Apollo 11
odstartovalo ze Země 16.
července 1969 v 13:32:00 a přistálo na Měsíc 20. července 1969 v
20:17:40. Z měsíční posádky mise Apollo 11 žije dnes už jen Buzz Aldrin.
Neil Armstrong, první člověk na Měsíci, zemřel v roce 2012.
Apollo 11 je označení amerického pilotovaného kosmického letu programu
Apollo, během něhož 20. července 1969 lidé poprvé stanuli na povrchu
Měsíce.
Trojici astronautů – velitele Neila Armstronga, pilota lunárního modulu
Edwina Aldrina a pilota velitelského modulu Michaela Collinse – v kosmické
lodi Apollo 11 vynesla 16. července 1969 raketa Saturn V na oběžnou
dráhu Země. V programu Apollo to byl pátý pilotovaný let a třetí let k Měsíci.
O tři dny později, 19. července, přiletěli na oběžnou dráhu Měsíce. Dne 20.
července 1969 se Armstrong a Aldrin v lunárním modulu spustili na povrch
Měsíce a ve 20:17:40 přistáli v Moři klidu. O šest hodin později vstoupil
Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce. Společně s Aldrinem během
dvou a půlhodinové vycházky nasbírali 22 kg měsíčních hornin a po 21

hodinách a 31 minutách pobytu na povrchu odstartovali zpět k Collinsovi,
který zatím čekal ve velitelském modulu na oběžné dráze Měsíce. Po
spojení s velitelským modulem se všichni vydali na zpáteční cestu k Zemi.
Přistáli v Tichém oceánu 24. července 1969.
Dosažením povrchu Měsíce posádka Apolla 11 splnila cíl vyhlášený 25.
května 1961 prezidentem USA Johnem F. Kennedym – do konce dekády
stanout na povrchu Měsíce a bezpečně se vrátit na Zemi.
VojVed

Superúplněk
Nadcházející úplněk byl každopádně výjimečný. Proč? Náš Měsíc neobíhá
kolem Země po přesně kruhové, ale po mírně výstředné dráze, takže se
vzdálenost obou těles mění v rozmezí padesát tisíc kilometrů. Někdy je
tedy od naší planety dál (tomu se říká odzemí), jindy naopak blíž (tzv.
přízemí). Superúplněk pak nastane tehdy, když je Měsíc v úplňku a navíc v
přízemí. Tehdy má na pozemské obloze největší úhlovou velikost a nejvíc
na nás také zasvítí.
Měsíc se k Zemi v roce 2014 nejvíce přiblížil v neděli 10. srpna v 19 hodin a
44 minut našeho času a jen o půl hodiny později nastal i úplněk (přesně ve
20 hodin a 9 minut). Tou dobou byl náš kosmický soused od středu Země
vzdálen „pouhých“ 356 896 kilometrů (pro srovnání, nejvíce se od nás letos
Měsíc vzdálil 28. července na 406 568 km).
Za superúplňku byl průměr měsíčního kotoučku zhruba o 15 procent větší
než obvykle, současně se zhruba o třetinu zvýšil jeho jas. Zní to zajímavě,
ale ve skutečnosti si této události prakticky nejšlo všimnout. Na to bychom
potřebovali nějaké měřící přístroje.

VojVed

MAXIMUM METEORICKÉHO ROJE
PERSEIDY
V noci z 12. na 13. srpna
došlo
k
maximu
meteorického
roje
Perseidy.V maximu jsme
mohly vidět až 60 meteorů
za hodinu. Meteorický roj je
způsoben
prachovými
částicemi
zanechanými
kometou Swift-Tuttle na své
dráze, kterou Země v
těchto dnech prochází. Roj
bývá aktivní každoročně od
17. července do 24. srpna.
Podmínky pro pozorování byly letos poměrně špatné, protože Měsíc pár dní
po úplňku rušil svým svitem po celou noc. Nicméně Perseidy jsou známé
četnými jasnými meteory a při vysoké frekvenci v maximu máte i tak velkou
šanci jich pozorovat poměrně mnoho. Meteory zdánlivě vylétají ze
souhvězdí Persea, ale pozorovat je můžete prakticky po celé obloze.
Kromě meteorické podívané obloha nabídla pohledy na Mléčnou dráhu nad
hlavou nebo krásné uskupení planet poblíž jasných hvězd a hvězdokup na
ranní obloze před rozbřeskem.

Meteorický roj Perseid je znám už 1755 let.
První zmínky o něm pocházejí z poloviny 3. století našeho letopočtu v
souvislosti s umučením svatého Vavřince. Ten byl jedním z církevních
hodnostářů strážících majetek v Římské říši. Při pronásledování Křesťanů
prý neuposlechl příkaz krutého římského císaře Valeriána odevzdat
církevní majetek vládci a raději jej rozdal chudým. Několik dní po jeho
popravě 10. srpna 258 podle lidí z nočního nebe padaly třpytivé slzy a od
této události jsou Perseidy lidově známé jako „slzy svatého Vavřince“.

Že jde o astronomický úkaz, prokázal až italský astronom Giovanni
Schiaparelli v druhé polovině 19. století. Jako první na světě našel přímou
spojitost meteorů s kometami a dokonce určil, že původem Perseid je prach
z periodické komety 109P Swift-Tuttle objevené dvěma americkými
astronomy v roce 1862. Kometa s periodou asi 134 let se naposledy u
Slunce objevila v roce 1992. Znovu se k němu přiblíží až v roce 2126.
Pravidelně nám ji ale připomíná roj Perseid tím, jak Země každý rok mezi
17. červencem a 24. srpnem prochází na své dráze v blízkosti prachového
proudu rozptýleného za kometou. Prachové částice zvané meteoroidy
padají k Zemi a v atmosféře zazáří jako meteory. Protože tyto částice mají
rozměry zpravidla menší než zrnka písku a jsou složena z křehkého
kometárního materiálu, při průletu zemskou atmosférou se zcela vypaří.
Nejvíce jich padá v době, kdy se Země ocitá v nejhustší oblasti proudu
meteoroidů, vždy okolo 12. srpna.
VojVed

Výročí 1.světové války
Velká válka zasáhla téměř celý svět a
zahynulo v ní zhruba deset milionů
vojáků a 8,5 milionu civilistů. Vypukla
28. července 1914, kdy RakouskoUhersko, podporované Německem,
vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se
stal
atentát
na
následníka
rakouského
trůnu
Františka
Ferdinanda d'Este v bosenském
Sarajevu, ale politické napětí v
Evropě sílilo již dlouho před ním.
Už 26. července povolalo RakouskoUhersko první záložníky a o dva dny
později vyhlásilo Srbsku válku. Pár
hodin na to už rakouské dunajské
loďstvo ostřelovalo Bělehrad.
Následně Německo vyhlásilo válku Rusku a Francii, o pár dní později se k
Berlínu přidává Rakousko-Uhersko. Z původně balkánského konfliktu se
stává Velká válka, která skončila až 11. listopadu 1918 podpisem příměří u
francouzského Compiegne.
Válka zásadně změnila politické uspořádání Evropy. Skončily staré
monarchie (Rakousko-Uhersko, osmanská říše, Rusko a Německo) a
vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko
či pozdější Jugoslávie). Válka také přinesla nástup bolševiků v Rusku, do
popředí se dostaly USA a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.
Během první světové války musel do armády narukovat milion českých
mužů. Bojovali na srbské frontě, v Rusku a v Itálii. Domů se jich nevrátilo
skoro 140 tisíc. České a slovenské vojáky v Srbsku i po 100 letech
připomínají desítky památníků, například v Kragujevci.
VojVed

Smutné výročí
11.září 2014 už tomu bylo 13 let co proběhli útoky na Spojené státy
americké a mi si tento den z roku 11.září 2001 připomeneme.
Útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které
se uskutečnily 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Podle
oficiálního vyšetřování 19 mužů spojených s militantní islámskou organizací
al-Kájda uneslo 4 letadla letící na komerčních linkách společnosti American
Airlines a United Airlines. Dvě z nich (American Airlines č. 11, United
Airlines č. 175) narazila do věží Světového obchodního centra v New
Yorku, zabila všechny na palubě a další lidi uvnitř budov. Obě zasažené
budovy se do dvou hodin zhroutily, zničily blízké budovy a další poškodily.
Třetí letadlo (American Airlines č. 77) narazilo do Pentagonu, sídla

Ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. Čtvrté
letadlo (United Airlines č. 93) se zřítilo v neobývané oblasti v Pensylvánii po
souboji mezi teroristy a pasažéry o ovládnutí letadla. Letadlo letělo na
Washington, D.C. a spekuluje se, že mělo za cíl zasáhnout Bílý dům a nebo
americký Kapitol.

Při útocích celkem zemřelo 2 996 lidí včetně 19 únosců. Až na 55 vojáků ze
125 obětí, které zemřely v Pentagonu, byli obětmi jen civilisté, pocházející
celkem z 90 zemí.
V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy Válku s terorismem, provedly

invazi do Afghánistánu a svrhly hnutí Taliban, které poskytovalo zázemí
teroristům z al-Kájdy. Na domácí půdě pak schválily USA PATRIOT Act.
Mnoho dalších zemí také posílilo anti-teroristickou legislativu a pravomoci
svých bezpečnostních složek. Některé americké burzy zůstaly po útoku
uzavřeny celý týden a po svém znovuotevření vykázaly ohromné ztráty
zejména v pojišťovnictví a letecké dopravě. Zničení kancelářských prostor
způsobilo škodu v řádech miliard dolarů.
Poškozený Pentagon byl opraven během jednoho roku. První opravenou
budovou Světového obchodního centra se stala v roce 2006 budova číslo
7.
VojVed

Redakční rada

